159. BOCHOLTZ 10km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een wandeling met een pittige helling naar het Duitse plaatsje Orsbach vanwaar u een
schitterend uitzicht heeft. Over mooie veldwegen langs het Kolmonderbos weer terug.
Startpunt: Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz (tegenover de kerk)
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159. BOCHOLTZ 10km
Startpunt: Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz (tegenover de kerk)
1. Met uw rug naar het café loopt u naar R en dan R de spoorwegovergang over. Bij een
kruising RD en tegenover huisnr. 86 L de Molenweg in. Na 10m R aanhouden. Voorbij het laatste
huis volgt u geruime tijd de veldweg. Aan het einde bij de T-splitsing L. Na 250M bij de 3-sprong
R de veldweg in en na 15m op de kruising L over de smalle asfaltweg. Na 200m net voorbij een
zitbank en een smal bosje aan uw rechterzijde R de veldweg in langs dit bosje
(Landschaftsschutzgebiet).
2. Waar de grote akker aan uw linkerzijde ophoudt en een weiland begint L omhoog door het
weiland. Boven passeert u een observatiepost en blijft u verder omhoog lopen langs de bosrand.
U loopt op Duits grondgebied. Bij de verharde kruising L met rechts van u het sportveld. Tussen
twee prachtige hoeves door loopt u Orsbach binnen. Bij de 3-sprong RD en vlak daarna bij de
ongelijke kruising ook RD langs de kerk. 50m voorbij de kerk op de 3-sprong R door de
Lemierser Berg. U passeert eerst het café Zum Dorfskrug en 2 huizen verder het terras van café
Belle Vue met prachtig uitzicht (geopend za. en zo.).
3. 20m verder meteen achter de hoge heg R de veldweg in langs een zitbank. Het is een
schitterend balkonpad met links een geweldig uitzicht. Het pad daalt en buigt naar rechts. Nog
voor het eerste huis bij een Y-splitsing scherp L het holle pad naar beneden. Beneden bij de
smalle asfaltweg R. Waar de weg schuin rechts omhoog buigt gaat u RD de veldweg in, links
langs de hoge heg. Negeer een pad rechts het weiland in en volg geruime tijd het graspad langs
de heg. Op het einde het pad RD volgen langs een akker en bij de smalle asfaltweg L. U komt op
een grote 3-sprong met een zitbank en twee bomen, net voor het riviertje. Een prima pauzeplek.
4. Hier R en na 25m RD het graspad omhoog, links ziet u een klooster. Beklim rustig het pittige
pad omhoog. Boven bij een huis RD langs een afrastering van golfplaten. U loopt hier precies
langs de grenslijn. Op het einde bij de T-splitsing met een boom en wegkruis R over de veldweg.
Negeer een zijweg rechts en bij de T-splitsing met zitbank L. U passeert een woonhuis en bij de
3-sprong RD over de veldweg. Bij de 3-sprong met zitbank R over de veldweg (rood).
5. Op het einde steekt u de verkeersweg over en ga L. Na 100m R de veldweg in (rood). Loop
links om het sportterrein heen en bij de T-splitsing L om het tweede sportveld heen. U komt uit
bij de verkeersweg. Hier L de weg volgen tot bij de spoorwegtunnel. Net voor de tunnel R het
verharde voetpad in. Nu opletten! Volg dit pad tot dat u links een klein tunneltje ziet. Ga hier L
onder het spoor door en langs een sportveldje komt u op een kruispunt. Hier R terug naar het
café waar u nog iets kunt drinken of eten.

